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)4شرح جوامع الخبار (

الشيخ/ عبد الكريم الخضير

السلم عليكم ورحمة ال وبركاته. 
اقرأ:

الطالب: بس�م ال الرحم�ن الرحي�م، الحم�د ل رب الع�المين، وص�لى ال وس�لم وب�ارك عل�ى محم�د وآل�ه وص�حبه
ومن تبعهم بإحسان� إلى يوم الدين.

قال المؤلف العلمة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي -عليه رحمة ال تعالى-:
الح��ديث الث��امن عش��ر: ع��ن عب��د ال ب��ن عم��ر -رض��ي ال عنهم��ا- ق��ال :  ق��ال رس��ول ال -ص��لى ال علي��ه

[متفق عليه] .   ( (الظلم ظلمات يوم القيامة ))وسلم- :  
الحمد ل رب العالمين، وصلى ال وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:

يقول المؤلف -رحمه ال تعالى- في الح5ديث الث5امن عش5ر: ع5ن عب5د ال ب5ن عم5ر -رض5ي ال عهم5ا- ق5ال: ق5ال
 [ح5ديث متف5ق علي5ه] والظل5م مرتع5ه وخي5م وش5أنه((الظلم ظلمات ي5وم القيام5ة))رسول ال -صلى ال عليه وسلم-: 

عظيم، وهو وضع الشيء في غير موضعه، وتتفاوت شدته وقوته وضعفه بسبب الثر المترتب عليه، وه55و أن55واع
ودركات، أعظمه -نسأل ال السلمة والعافية- الشرك، وبه فسر الن5بي -ص55لى ال علي5ه وس55لم- الظل55م، ف55ي ق55وله

}-جل وعل-:  ان>ه:م ب;ظ:ل9م� ل>م9 ي>ل9ب;س:وا9 إ;يم> ن:وا9 و> ين> آم> {ي>ا قال: الشرك، وأحال على قول لقمان: ]) سورة النعام82([{ال<ذ;
ي��م@} ل ش55ك أن الش55رك ل س55يما الك55بر ه55و أعظ55م أن55واع] ) س55ورة لقم55ان13([ب:ن>ي< ل> ت:ش9ر;ك9 ب;الل<ه; إ;ن< الشAر9ك> ل>ظ:ل9م@ ع>ظ;

الظلم؛ لنه وض55ع للش55يء ف55ي غي55ر موض55عه، فموض55ع الت5وجه، ت5وجه النس55ان لم5ن خلق5ه ورزق55ه وأوج55ده م5ن الع55دم
إلى الوجود، فمثل هذا يجب أن يكون التوجه إليه، فلو أن شخصاT اس55تأجر أجي55راT ودف55ع ل5ه م55ا دف55ع م5ن الج5رة، ث55م
أخذ هذا الجير يعمل ويؤدي ما يترتب على عمله لغير مستأجره ظلمه، فكيف بمن خلق ورزق وأوجد من العدم؟
كيف يؤدى الحق الذي هو أعظ55م الحق55وق ح55ق ال عل55ى عب55اده أن يعب55دوه ول يش55ركوا ب5ه ش55يئاT وأدى إل55ى غي55ره؟ ل
شك أن هذا ه55و أعظ55م أن55واع الظل5م، وقص55ره الن55بي -علي5ه الص5لة والس55لم- ف55ي تفس55ير آي5ة النع55ام عل55ى الش55رك،
وه555ذا التفس555ير من55ه -علي55ه الص555لة والس555لم- تفس555ير للع555ام ببع555ض أف555راده، وتنص555يص عل555ى بع555ض أف555راد الع555ام ل
يقتض55ي الحص55ر، ال5ذين آمن55وا ول55م يلبس55وا إيم55انهم بظل55م، نك5رة ف55ي س55ياق النف55ي تع55م جمي55ع أن55واع الظل5م؛ لك5ن الن55بي
-عليه الصلة والسلم- فسره ببعض أفراده، وهذا له نظائر كثيرة ذكرنا في در̂س مض55ى تفس55ير الق55وة ب55الرمي، ول
يعن55ي أنن55ا ل نس55تعد للع55دو بغي55ر الرم55ي، ول يعن55ي أنن55ا ل نتق55ي م55ن أن55واع الظل55م إل الش55رك، نع55م التنص55يص عل55ى
بع555ض الف555راد م555ن قب555ل الش555ارع إنم555ا ه555و للعناي555ة ب555ه، والهتم555ام بش555أنه، ل ش555ك أن الش555رك -نس555أل ال الس555لمة
والعافية- ل سيما الكبر المخرج عن الملة الموجب للخلود في النار هذا أعظم ما يجب أن يتقيه المسلم، ث55م بع55د
ذل55ك يلي55ه م55ا يلي55ه م55ن أن55واع الظل55م، م55ن ظل55م العب55د لنفس55ه، وظل55م العب55د لغي55ره، ه55ذه أن55واع م55ن الظل55م، وق55د ح55رم ال

((ي5ا عب5ادي إن5ي حرم55ت الظل55م عل5ى نفس5ي، وجعلت55ه بينك55م محرم55اT، فل تظ55الموا))-جل وعل- الظل5م عل55ى نفس5ه، 



يعني ل يظلم بعضكم بعضاT، فعلى النسان أن يتق55ي ويجتن55ب الظل55م، ل ظل55م النس55ان لنفس55ه ب5أن يدنس55ها بأوظ55ار
الش55رك والب55دع والمعاص55ي، ول ظل55م النس55ان لغي55ره، ل ظل55م المس55لم وش55أنه عظي55م، وظل55م م5ن ل يس55تحق الظل55م م55ن
غي555ر المس555لمين غي555ر الحربيي555ن، وك555ذلك ظل555م البه555ائم أيض555اT، ظل555م أن تحم555ل الداب555ة م555ن ل تطي555ق، أن يقص555ر ف555ي
نفقتها، كل هذا ظلم لها، وكل هذا ل يجوز داخل في الية، الذين آمنوا ولم يلبسوا، يعني لم يخلطوا إيمانهم بظل55م
في جميع أنواعه وصوره وأشكاله، أولئك لهم المن، المن الت55ام المطل55ق؛ لك55ن إذا وج55د الش55رك فل أم55ن البت55ة، إذا

ي9ئCا}وجد الشرك ذهب المن،  نCا ي>ع9ب:د:ون>ن;ي ل> ي:ش9ر;ك:ون> ب;ي ش>�� م9 أ>م9 ف;ه; و9 ل>ي:ب>دAل>ن<ه:م مAن ب>ع9د; خ> ه55ذا] ) س555ورة الن55555ور55([ {و>
أق55وى م55ا يثب55ت الم ويق55وي دع55ائمه، الل55تزام بالتوحي55د، وتحقي55ق التوحي55د، وتخليص55ه م55ن ش55وائب الش55رك، أولئك له55م
المن، يعني التام المطلق، ولم يلبسوه بأي ظلم؛ لك5ن إذا اتق55وا الش55رك ووقع55وا ف55ي أن55واع م5ن الظل55م س55واء ك55ان م55ن
ظلم النسان لنفسه أو لغيره لهم من الم5ن بق5در م5ا حقق55وه م5ن التب55اع، وكلم55ا ق55رب م5ن الكم55ال زاد الم5ن، وكلم55ا
نقص نقص، والحصة بالحصة، كما يقول ابن القيم، يقول: بعض الناس أن النبي -عليه الص55لة والس55لم- فس55ره
بالشرك، فل يدخل فيه شيء من..... نقول: ل يا أخي فس55ره بالش55رك، ويبق55ى أن الظل55م نك55رة ف55ي س55ياق النف5ي يع55م
جميع أنواع الظلم، نص على الشرك لعظم شأنه، فل يجوز للنسان أن يظلم نفس55ه، ول يج55وز ل55ه أن يظل55م غي55ره،

حتى غير المسلمين، يعني غير الحربيين، والبهائم يدخل في هذا. 
 الظل55م يبع55ث عل5ى الخ55وف، ويس55لب الم5ن، وأيض55اT ه55و ف55ي ي55وم القيام5ة ظلم5ات، إذا((الظلم ظلمات ي55وم القيام5ة))

كان العدل بم5ا ف55ي ذل5ك تحقي55ق التوحي55د، وه55و الع5دل الت55ام ن55ور ي55وم القيام5ة، والمقس55طون عل5ى من55ابر م5ن ن55ور ي55وم
((المقس55طون عل55ى من55ابرالقيامة، فإذا كان الظلم ظلمات فالعدل نور يوم القيامة، كما جاء في الحديث الصحيح: 

 الذين يعدلون في أنفسهم وأهليهم وما ولوا، فل يقول النس5ان: أن5ا م5ا ل5ي علق5ة بأح55د كي5فمن نور يوم القيامة))
نص55اف، وأم55ة وس55ط، خي5ار gيتصور مني الظلم؟ يتصور منك الظل55م أم55رت بالع5دل والنص55اف، والم55ة أم5ة ع5دل وا
ع55دول يش55هدون عل55ى الن55اس؛ لك55ن ل ب55د م55ن الع55دل والنص55اف، وه55ذا عل55ى مس55توى الف55راد والجماع55ات، لي55س م55ن
العدل أن تسأل عن شخص هفوته يسيرة فتجع55ل ه5ذه الهف55وة م5ن العظ55ائم أو العك5س ل ب55د م5ن الع55دل والنص55اف،
ول يج5555وز ل5555ك وأن5555ت بص5555دد را̂و م5555ن ال5555رواة ض5555عفه يس5555ير تجعل5555ه ش5555ديد أو العك5555س، وق5555ل مث5555ل ه5555ذا ف5555ي جمي5555ع

}التص555رفات، فالع555دل ل ب55د من55ه،  ك:م:��وا9 ب;ال9ع>��د9ل; ت:��م ب>ي��9ن> الن<��اس; أ>ن ت>ح9 ك>م9 {إ;ن< الل��Lه> ي>��أ9م:ر:] ) س555ورة النس555اء58([ {و>اJ;ذ>ا ح>
{ س>��ان; ح9 ف555إذا ك555ان الظل555م ظلم555ات والنس555ان بحاج555ة إل555ى الن555ور ف555ي تل555ك المض555ائق،] ) س555ورة النح555ل90([ ب;ال9ع>��د9ل; و>ال;

ان;ه;م} ب;أ>ي9م> م9 و> يه; ع>ى ن:ور:ه:م ب>ي9ن> أ>ي9د; بسبب العدل؛ لن المقسطين على من55ابر م55ن ن55ور بس55بب] ) سورة الحديد12([ {ي>س9
اللتزام بالعدل الك55بر وه55و التوحي55د، تحقي5ق التوحي55د ونف55ي الش55رك وم55ا يوص55ل إل55ى الش55رك م5ن وس55ائل، والظل55م ه55و
التعدي على النفس، يعني لو تعدى النسان على نفسه بقطع أنملة من أنامله، أو إصبع من أص55ابعه ظل55م نفس55ه،
وك55ذا إذا تع55دى عل55ى غي55ره ف55ي دم55ه وم55اله وعرض55ه ه55ذا ظل55م، فليح55ذر النس55ان م55ن أن يتخب55ط ف55ي الظلم55ات ي55وم

ن<ك:��م9القيام55ة، وه55و ل يش55عر، بس55بب الظل55م ونح55ن م55أمورون بالع55دل ح55تى بي55ن م55ن بينن55ا وبينه55م ع55داوة،  ر;م> {و>ل> ي>ج9
ل:وا9 ه:�و> أ>ق�9ر>ب: ل;لت<ق��9و>ى} د; ل:وا9 اع��9 ل>�ى أ>ل< ت>ع��9د; م� ع> ن>آن: ق>�و9 يعن55ي ل يحملك55م بغ55ض ق55وم عل55ى أن ل] ) س55ورة الم55ائدة8([ ش>�

تعدلوا بينهم، ل بد من العدل، وال المستعان. 



أيضاT من الظلم وهو ظاهر في أوس55اط المس5لمين م5ع الس55ف الش55ديد ظل55م بع5ض الن5اس لولده55م، وع55دم مع55املتهم
بالعدل، ظلم بعض الن55اس لزوج55اتهم، وه55ذا أيض5اT م5ع الس55ف الش55ديد موج55ود بي5ن المس55لمين؛ لك5ن عل5ى المس55لم أن

يتقي الظلم؛ لن شأنه عظيم وعاقبته وخيمة.
الح��ديث التاس��ع عش��ر: ع��ن أب��ي هري��رة -رض��ي ال عن��ه- ق��ال :  ق��ال رس��ول ال -ص��لى ال علي��ه وس��لم- : 
( (انظروا إلى من هو أس��فل منك��م، ول تنظ��روا إل�ى م�ن ه�و ف�وقكم، فه�و أج�در أن ل ت�زدروا نعم��ة ال عليك�م) ) 

.[متفق عليه ]
((انظروا إلى م55ن ه55و أس55فل منك55م))يقول النبي -عليه الصلة والسلم- في هذا الحديث العظيم والميزان الدقيق: 

 النظ55ر ف55ي أم55ور((ول تنظ55روا إل55ى م55ن ف55وقكم، فه55و أج55در أن ل ت55زدروا نعم55ة ال عليك55م))يعن55ي ف55ي أم55ور ال55دنيا، 
الدنيا ينبغي أن تنظر إلى من هو دونك؛ لن الدنيا ليست بهدف، ف55إذا نظ55رت إل55ى م55ن ه55و دون55ك دع55اك ه5ذا إل55ى
ش55كر م55ا أن55ت في55ه م55ن نعم55ة، بخلف م55ا ل55و نظ55رت إل55ى م55ن ه55و فوق55ك، يعن55ي ل55و س55ألت موظ55ف راتب55ه أل55ف ر،
موظف صغير وعنده أسرة وقلت له: أحمد ربك أنت في نعمة، يقول: ي5ا أخ55ي الن55اس يتقاض55ون عل5ى عش5رة آلف
وعشرين ألف، وأنا.....، نظر إل55ى ف55وقه ه5ذا ي55بي يش55كر ذا؟ ه55ذا ي55زدري نعم55ة ال علي5ه، لك5ن ل55و نظ55ر إل55ى أن55اس
يتمنون شرب قط55رة م5ن الم5اء، الحم5د ل ف5ي نعم5ة، وف55ي رغ5د م55ا في5ه أح5د، إذا نظ55ر إل5ى م5ن ه55و دون5ه دع5اه ذل5ك
إلى شكر ال -عز وجل-، وعدم ازدراء النعمة، لكن لو نظر إلى من هو فوقه الم55ور ل تنته55ي، يعن55ي ه5ب أن5ك
نظرت إلى من هو فوقك قليلT، ثم نظرت إلى من فوقه وم55ن ف55وقه م5ا تنته55ي ال5دنيا ه5ذه، بينم55ا ل5و نظ55رت إل5ى م5ن
هم دونك حتماT سوف تشكر نعمة ال عليك ول تزدري ما أعطاك، والمسلم يتقلب بنعم، بنعم ل يقدر قدرها، لو لم

يكن في ذلك إل السلم. 
ذكر ابن القيم في بعض كتبه أن مسلماT أسره الكفار فكت5ب ه5ذا الس55ير إل5ى ص5اح̂ب ل5ه يتش55كى ويتظل55م، ق5ال: أن5ا
أسير عند الكفار، وأنا أريد منك كذا.... قال: أشكر ربك، هذا السير قيlد وصفlد بالقيود، كتب إلى صاحبه قيدت
لس55ل مع55ه وقي55د مع55ه ش55خص آخ55ر ف55ي قي55ده mوأوذي55ت، فق55ال: أش55كر رب55ك، طي55ب، عم55ل به55ذه النص55يحة وش55كر، س
شخص مبطون، يحتاج إلى قضاء الحاجة باستمرار، ول يستطيع أن ينتقل إلى مك55ان قض55اء الحاج55ة، فأرس55ل إل55ى
ص55احبه: قي55د مع55ي واح55د آذان55ي برائحت55ه، وبم55ا يخ55رج من55ه، ق55ال ل55ه: أش55كر رب55ك، أرس55ل ل55ه ه55ذا المقي55د ق55ال: علم
أشكر؟ وش أشد من وض̂ع أنا فيه؟ قال: أشكر رب55ك عل5ى أن55ك لس55ت مثله55م، يعن55ي ل55و م5ت الن ومآل55ك إل55ى الن55ار
مثلهم أب5د الب5دين، ه5ذه م55ا ه55ي نعم5ة ذي؟ ف55اعترف بالنعم5ة، وش55كر رب5ه م5ن قلب5ه، فانف55ك القي5د تلقائي5اT، وخ55رج م5ن
السر، ما يشعر النس5ان أن5ه يتقل5ب ف55ي نع5م، ح55تى الن55اس ال5ذين ابتله5م ال -ج5ل وعل-، إم5ا بفق55ر أو ب5أمراض
لو بحثوا على وجه الرض وجدوا من أقاربهم وممن حولهم من هم أشد منه55م، يعن55ي ل55و نظ55رت إل55ى مثلT ل تمل55ك
شيء ومدين بأموال عندك نعم أخ55رى، عن55دك نعم55ة ال55دين ال55تي ل يع55دلها نعم5ة، عن55دك نعم5ة الص5حة، نع55م تتقل5ب

{و>اJ;ن ت>ع:دVوا9فيها ل تكاد....، نعمة البصر، نعمة السمع، لو النسان يفني عمره بشكر هذه النع55م م55ا وفاه55ا حقه55ا، 
وه>ا} ص: المريض الذي يتقلب إذا تذكر أن هذا المرض قد يكون خيراT له في دنيه] ) سورة النحل18([ ن;ع9م>ة> اللLه; ل> ت:ح9

ودنياه، قد يكون ال -جل وعل- صرف عنه ما هو أعظم من هذا الم55رض، ل55و تص55ورنا ه55ذا الم55ور وش55كرنا ال
ذا نظرن555ا إل55ى م55ن ه55و دونن55ا دعان55ا ذل55ك إل55ى ش55كر ال -ج55ل وعل- بحي55ث ل ن555زدري نعم55ة ال gج55ل وعل-، وا-



علين55ا، الش55خص ال55ذي يس55كن ف55ي بي55ت ص55غير ولي55س بجمي55ل، ينقص55ه بع55ض الم55ور، ي55ا أخ55ي انظ55ر إل55ى أن55اس
يسكنون في صنادق، وش وضعهم بالصيف هؤلء والشتاء؟ وصاحب الصندقة ينظر إلى نا̂س ما عن55دهم ص55ندقة
يسكنون عل5ى الرص5فة، ع55وائل ف55ي البل5دان الخ55رى تس5كن عل55ى الرص5فة؛ لك5ن ه5ذا المي5زان ف55ي أم55ور ال5دنيا، أم5ا
في أمور الخرة فالذي ينبغ55ي العك5س تنظ55ر إل55ى م5ن ه55و فوق55ك، تق5ول: أن5ا -ول الحم5د- م5نl ال عل5ي أق55رأ الق5رآن
في كل شهر، يا أخي انظر إلى م5ن يق55رأ الق5رآن ف55ي ك5ل أس55بوع، بحي5ث ت55زداد م5ن العم5ل الص5الح، إذا نظ55رت إل55ى
م55امهم وس55يدهم محم55د -علي55ه الص55لة والس55لم-، ق55ام م55ن اللي55ل ح55تى تفط55رت ق55دماه، gم55ن ه55و فوق55ك، الق55دوات، وا
تنظ55ر ف55ي أم55ور ال55دين والعب55ادات إل55ى م55ن ه55و فوق55ك ف55ي الب55ذل والحس55ان إل55ى م55ن ه55و فوق55ك، م55ا تق55ول: وال أن55ا
الحمد ل أنا لو نظ55رت إل5ى نفس55ي ونظ55رت زملئي أن5ا أب55رك منه55م، وخي55ر منه5م م5ا ينف5ع ه5ذا، يعن55ي بع5ض العام5ة
الذين سافروا إلى القط55ار، وذهب55وا إل55ى بلد الكف55ار مئات المليي55ن، ب55ل أل55وف المليي55ن كف55ار، يق55ول: إحن55ا بخي55ر،
نحن ما ننكر أننا بخير؛ لكن نحتاج إل55ى مزي55د م5ن ه5ذا الخي5ر، إذا نظرن55ا إل55ى الكف55ار م5ا عملن5ا، كم5ا ق5ال بعض55هم
الذين سافروا قالوا: وال أبداT ما لكم مكان في النار، النار تبي تمتلي من الصين والهند ويمين ويس55ار ملي55ارات، ل
ي55ا أخ55ي ل تنظ55ر إل55ى ه55ؤلء، ل تنظ55ر إل55ى م55ن هل55ك كي55ف هل55ك؟ انظ55ر إل55ى م55ن نج55ا كي55ف نج55ا؟ علي55ك بخلص
نفسك، وليكن قدوتك وأسوتك من أمرت بالقتداء به الئتساء به، فلتنظر إلى من ه55و همت55ه ف55وق همت55ك ف55ي أم55ور
الخ55رة ل55تزداد م55ن العم55ال الص55الحة ولتحتق55ر عمل55ك، ول تعج55ب نفس55ك وعمل55ك، ولتتواض55ع لرب55ك، فه55ذه م55وازين
ش55رعية، ينبغ55ي أن تك55ون بي55ن عين55ي المس55لم، ل س55يما ط55الب العل55م، ط55الب العل55م تس55مو همت55ه إل55ى أن يك55ون مث55ل
شيخه فلن، طيب اطلع فوق شوف شيوخه؟ شوف علماء السلم؛ لنه إذا نظر إلى شيخه ومستواه ق55ال: الحم55د
ل نحن على الجادة، وعلى الطريقة والمسألة أيام ونصل -إن شاء ال-، ل يا أخي ضاعف من الجهد ف55ي العل55م

والعمل لكي تصل إلى ما تريد -إن شاء ال تعالى-.
 ( ( ل يقب��لالحديث العشرون: عن أبي هريرة - رضي ال عنه- قال :  قال رسول ال -صلى ال عليه وسلم- : 

.[متفق عليه ] ال صلة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) )
الش55يخ -رحم55ه ال تع55الى- ينتق55ل ف55ي كت55ابه وينتق55ي م55ن الح55اديث الجوام55ع ف55ي جمي55ع أب55واب ال55دين، فم55ن أب55واب
العقائد إلى أبواب الداب إلى أبواب العبادات، يقول -رحمه ال تعالى-: وعن أبي هريرة -رضي ال عنه- ق55ال:

الطه5ارة[متف55ق علي55ه]  ((ل يقبل ال صلة أحدكم إذا أحدث ح55تى يتوض55أ))قال رسول ال -صلى ال عليه وسلم-: 
((ل يقب55لمن الحدث شرط لصحة الصلة، فل يقبل دليل عل55ى الش55تراط، والم55راد بنف55ي القب55ول هن5ا نف55ي الص5حة، 

 الم55راد بنف55ي القب55ول((ل يقبل ال صلةT بغي55ر طه55ور، ول ص55دقةT م55ن غل5ول)) ال صلة من أحدث حتى يتوضأ))
 إذا((ل يقبل ال..))هنا نفي الصحة، ويرد نفي القبول ويراد به نفي الثواب المرتب على الصحة، ففي مثل هذا: 

 نف55ي القب55ول((ل يقب55ل ال ص55لة ح55ائ̂ض إل بخم55ار))ص55لى م55ن غي55ر طه55ارة ص55لته م55ردودة وليس55ت بص55حيحة، 
ونف55ي الص55حة، عل55ى ه55ذا ل55و ص55لى م55ن غي55ر طه55ارة ص55لته باطل55ة تلزم55ه الع55ادة لم55اذا؟ لن55ه أخ55ل بش555ر̂ط م55ن
ش555روطها، ول555و ق555در أن555ه ص555لى ناس555ياT م555ن غي555ر طه555ارة تلزم555ه الع555ادة؛ لن ال ل يقب555ل ص555لة م555ن أح555دث ح555تى

((ل يقب55ل اليتوض55أ، بينم55ا ي55أتي نف55ي القب55ول ف55ي بع55ض النص55وص وي55راد ب55ه نف55ي الث55واب المرت55ب عل55ى العب55ادة، 
 الش55روط ك55انت كله55ا مت55وافرة فه55و ف55ي ع55رف الفقه55اءص55لة م55ن ف55ي ج55وفه...)) ((ل يقب55ل ال ص55لة عب55̂د آب55ق))



}ص55لة ص55حيحة مج55زئة مس55قطة للطل55ب؛ لك55ن لي55س فيه55ا ث55واب،  ا ي>ت>ق>ب<ل: اللLه: م;ن> ال9م:ت<ق;ين> ]) س55ورة الم55ائدة27([ {إ;ن<م>
فحصر القبول على المتقين، ومفهومه أن الفساق ل يتقبل ال منهم، ل يتقبل ال من الفساق، هل معنى هذا نف55ي
للصحة؟ هل من صلى وهو فاسق نقول له: أعد صلتك؟ من صام وهو فاسق يقال له: أعد صيامك؟ ل، الم55راد
بنفي القبول هنا نفي الثواب المرتب على الصحة، طيب، هذا شخص صلى ثم تذكر أنه ليس عل55ى طه55ارة نس55ي،
ل م5ا تل55زم؟ تلزم55ه الع55ادة؛ لن ال ل يقب55ل ص55لة أح55دكم إذا gربنا ل تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأن55ا تلزم55ه الع55ادة وا
أح555دث ح555تى يتوض555أ، تلزم555ه الع555ادة وه555و ناس555ي؟ نع555م تلزم555ه الع555ادة وه555و ناس555ي، والقاع555دة ع555ن أه555ل العل555م: أن
النسيان ين55زل الموج55ود منزل55ة المع55دوم؛ لكن5ه ل ين55زل المع55دوم منزل55ة الموج55ود، فش55خص ص55لى الظه55ر ناس55ياT خم5س
ركع55ات، نق55ول: ص55لته ص55حيحة؛ لن النس55يان ين55زل ه55ذه الركع55ة ال55زائدة لنه55ا موج55ودة بمنزل55ة المع55دود، ول ش55يء
ل م5ا علي55ك ش55يء إذا ط55الت gعلي55ه، ص55لتك ص55حيحة إن ذك55رت وأن55ت ف55ي الص5لة أو قري55ب منه55ا تس55جد للس55هو وا
المدة، وهنا نقول: ربنا ل تؤاخذنا إن نس55ينا أو أخطأن55ا؛ لك5ن النس55يان ل ين55زل المع55دوم منزل55ة الموج55ود، فم55ن ص55لى
الظهر ثلث ركعات، يقول: أنا وال نسيت، وال يقول: ربنا ل تؤاخذنا إن نسينا، نقول: ل، ل ب55د أن ت55أتي بركع55̂ة
ن نس555يت إل أن المع555دوم ل يمك555ن أن ين555زل منزل555ة gن ط555ال الفص555ل ل ب555د م555ن إع555ادة الفص555ل، لكن555ك وا gرابع555ة، وا
الموج55ود بس55بب النس55يان، وه55ذه قاع55دة مض55طردة عن55د أه55ل العل55م، وم55ن ص55لى ناس55ياT الح55دث علي55ه أن يعي55د؛ لك55ن
ص55لى وعل55ى ب55دنه نجاس55ة ناس55ياT متطه55ر الح55دث مرتف55ع؛ لك55ن عل55ى ب55دنه نجاس55ة ناس55ياT ص55لته ص55حيحة؛ لن ه55ذا
موج55ود نزل55ه منزل55ة المع55دوم، والن55بي -علي55ه الص55لة والس55لم- لم55ا أخ55بر أن ف55ي نعل55ه ق55ذر م55ا أع55اد الص55لة، خل55ع
النع5ل وانته55ى، ول55و ل5م يعل5م إل بع55د فراغ5ه م5ن الص5لة م55ا يلزم55ه الع5ادة، فالطه55ارة م5ن الح5دث ه55و يش55مل الك55بر

((ل يقب5ل ال ص5لةT بغي55روالصغر الموجب للغسل والموجب للوض55وء أم5ر ل ب55د من5ه ش55رط م5ن ش55روط الص5لة، 
 والح555ديث ف555ي ص555حيح مس555لم م555ن ح555ديث اب555ن عم555ر لم555ا زار اب555ن ع555امر فق555ال ل55ه:طه555ور ول ص555دقةT م55ن غل555ول))

 وكن55ت عل55ى((ل يقب55ل ال ص55لة بغي55ر طه55ور، ول ص55دقةT م55ن غل55ول))انص555حني أو عض55ني أو ادع ل55ي، ق55ال: 
البصرة، كيف كنت على البصرة؟ يعني كان أمي5ر عل55ى البص5رة، والولي55ات مظن5ة لن ي5دخل عل5ى النس5ان بع5ض

الشيء بقص̂د أو بغير قصد، فمثل هذا ينبغي أن يحتاط له، وال المستعان.
الحديث الحادي والعشرون: عن عائش�ة -رض�ي ال عنه�ا- ق�الت :  ق�ال رس�ول ال -ص�لى ال علي�ه وس�لم- : 
عفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الظ��افر، وغس��ل ال��براجم، Jعشر من الفطرة :  قص الشارب، وا ) )

  ق��ال ال��راوي :  "ونس��يت العاش��رة إل أن تك��ونونت��ف الب��ط، وحل��ق العان��ة، وانتق��اص الم��اء، يعن��ي الس��تنجاء ))
.[رواه مسلم]المضمضة "  

في هذا الحديث يقول المؤلف -رحمه ال تعالى-: عن عائش55ة -رض55ي ال عنه5ا- ق5الت: ق55ال رس55ول ال -ص55لى
 الفطرة التي فطر ال الناس عليها، هي الخلقة، أصل الخلقة التي خلق ال((عشر من الفطرة))ال عليه وسلم-: 

عباده عليها، وجبلهم عليها، ومنهم من يق5ول: ال5دين؛ لن ال -ج5ل وعل- فطره55م عل5ى ال5دين، م55ا م5ن مول55ود إل
يولد على الفطرة، يعني على الملة وعلى الدين، لكن المؤثرات بعد الولدة تجتاله عن هذا الدين وعن ه55ذه الفط55رة،
عف5اء اللحي5ة ال5تي ه5ي م5ن س5مة الرج5ال، وق55د gعشر من الفطرة، يعني عشر خص5ال م5ن الفط5رة، ق5ص الش55ارب، وا
عف55اء اللح55ى، فل يلي55ق بالمس55لم أن يرس55ل ش55اربه؛ لن55ه يجتم55ع في55ه أوس55اخ وأق55ذار، ويق55ع gأمرن55ا بإعف55اء الش55وارب، وا



فيما يشرب، وفيما يؤكل، وينزل من النف أش5ياء، فه55و واس55طة بي5ن الن55ف وبي55ن الف5م، فينبغ55ي أن ينظ55ف، وك55ذلك
كرامها، وجاء في وصف النبي -عليه الص55لة والس55لم- أن5ه gإعفاء اللحية، وقد جاءت الوامر الشرعية بإعفائها وا
ك555ان ك555ث اللحي555ة، وتع555رف قراءت555ه م555ن خلف555ه باض555طراب لحيت555ه، وه555ذا ه555و الث555ابت المرف555وع عن555ه -علي555ه الص555لة
والس55لم-، وج55اء ع55ن بع55ض الص55حابة ك55ابن عم55ر أنه55م يأخ55ذون م55ن اللحي55ة م55ا زاد عل55ى القبض55ة، ل س55يما ف55ي
النسك، ابن عمر -رضي ال عنه- ثبت عنه أنه كان يأخذ منه ما زاد على القبضة، ويت55أول ق55وله -ج55ل وعل-:

{ ر;ين> Aم:ق>ص ؤ:وس>ك:م9 و> لAق;ين> ر: يعني في آ̂ن واحد، فالواو عنده هذه للجمع وليست للتقسيم، يعني] ) سورة الفتح27([ {م:ح>
ما هو محلقين بعضكم محلق وبعضكم مقصر، ليست للتقسيم ول للتنويع، إنما هي للجمع، هذا فهمه -رضي ال
عنه-، فإذا كان الرأس بيحلق إيش يبقى؟ إيش يقصر لو حلق الرأس؟ ل بد يقصر اللحية، هذا فهمه -رضي ال
ك55رام اللحي55ة، ول gتعالى عنه-، والذي عندنا في الباب من النصوص المرفوعة هو إعفاء اللحية، وت55وفير اللحي55ة، وا
تقاب55ل مث55ل ه55ذه النص55وص بم55ا نق55ل ع55ن أي ش55خص كائن55اT م55ن ك55ان؛ لن الموق555وف ل يقاب55ل المرف555وع أب55داT، وم55ا
اس55تمرئ الن55اس حل55ق اللح55ى ح55تى تس55اهلوا ف55ي الق55ص، والق55ص م55ا ل55ه نهاي55ة، وليته55م اقتص55روا عل55ى القبض55ة، إنم55ا
المسألة خطوات، إذا دخل المقص دخل الموس، تجدون علم5اء كب55ار فح55ول ف55ي القط55ار تس55اهلوا ف5ي ه5ذا الم55ر،
وقصوا ما زاد على القبضة، ثم نقص هذا وزاد، بيوضبون، ولزم تتساوى اللحي5ة، وج55ار المق5ص، وم55ا أدري إي5ش؟
وغفل555ت ع555ن الحلق، عل555ى ش555ان إي555ش؟ خط555وات، ث555م بع555د ذل555ك تس555امحوا، إي555ش يب555ون؟ ه555ل اقتص555ر الن555اس عل555ى
القبضة؟ القبضة إي55ش معن55ى القبض5ة؟ القبض5ة يقب5ض عل5ى ي5ده ويأخ55ذ م55ا زاد، وم55ر علين5ا وم55ر عليك55م م5ن ي55درس
الكتاب والسنة، التفسير والحديث والفقه من هم؟ أمهلوا لنفسهم فأخذوا كل شيء، ما هي مس5ألة قبض5ة، الش55يطان
سنا واحد في الشريعة قبل خمسة وثلثين سنة يقول: القبض55ة هك55ذا، أص55بع واح55د، ل وراف55ع lل ينتهي عند حد، ودر
أن55ه الص55بع، راف55ع، ذي قبض55ة؟ ه55ذا م55ن تلع55ب الش55يطان، فق55د أحس55ن م55ن انته55ى إل55ى م55ا س55مع، س55معنا الت55وفير،

ي>ت;ي}سمعنا الكرام، سمعنا العفاء، جاء في وصفه -علي55ه الص55لة والس555لم- م55ا ج55اء  ذ9 ب;ل;ح9 ([ {ي>ا اب9ن> أ:م< ل> ت>أ9خ:
بلحيت55ه، اللحي55ة طويل55ة ش55لون ي55بي يأخ55ذ وه55ي قص55يرة؟ فعلين55ا أن نح55افظ عل55ى ه55ذه، ه55ي ش55عيرة م55ن] ) س55ورة ط555ه94

ش55عائر الس55لم، ش55عيرة ظ55اهرة م55ن ش55عائر الس55لم، وق55د ج55اء الم55ر به55ا، فحلقه55ا ح55رام، ونق55ل بع55ض أه55ل العل55م
الجماع على تحريم حلق اللحية، ث55م ي55أتي م5ن ي55أتي ويق55ول: أن ه5ذه م5ن ب55اب الداب، وم55ن ب5اب الع5ادات، يعن55ي
إذا ق55ال: س55نة مؤك55دة تش55فق الن55اس، م55ع ط55ول الزم55ن وك55ثرة رؤي55ة م55ن يتس55اهل ف55ي ه55ذه الش55عيرة، فعل55ى المس55لم أن
يثبت ل سيما طالب العل55م أن يأخ55ذ ال5دين بق5وة، بح55زم وع55زم، ل يت55أثر بك5ل كلم، وبك55ل ن5اعق، ط55بيب م5ن الش55رق
باكستاني أو هندي، طبيب ليس عنده من العلم الشرعي ش55يء لحيت55ه كث55lة طويل55ة، دخ55ل علي5ه أس55تاذ ف55ي الفق5ه م55ن
الجهات حليق، قال الطبيب يا أستاذ إيش أنته؟ قال: أنا أستاذ في الفقه السلمي، قال: أين اللحية؟ ق55ال: اللحي55ة
ل مثل555ك؟ ب555س، انته555ى gس555نة، يعن555ي أمره555ا س555هل، الس555نة أمره555ا س555هل، ق555ال: أن555ا م555ا يع555رف س555نة، الرس555ول مثل555ي وا
ل مثلك؟ م55ا بينن55ا س5نة ول بدع5ة، ي55بي يتفلس55ف س5نة يث5اب فاعله5ا ول يع5اقب تاركه55ا ه5ذا gالشكال، الرسول مثلي وا
ما عنده، صحيح أنت مأمور بالقتداء، افترض أنها سنة أنت غني عن ه55ذه الس55نة؟ إي55ش الل55ي يقاب55ل الس55نة؟ وال

((ل55ول أن أش55ق عل55ى أم55تي لمرته55م بالس55واكالمس55تعان. والس55واك، ج55اء في55ه م55ا ي55دل عل55ى أن55ه م55ن الس55نن المؤك55دة، 
 فه55و م55ن س55نن الفط55رة، ومطه55رة للف55م، ومرض55اة لل55رب، ويتأك55د((عن55د ك55ل وض55وء)) وف55ي لف55ظ: عن55د ك55ل ص55لة))



استحبابه عند تغير الفم، وعند الصلة، وعند إرادة الوضوء، فهو سنة مؤكدة، والمر فيه أمر اس55تحباب، أم55ا أم55ر
 والم55راد((ل55ول أن أش55ق عل55ى أم55تي لمرته55م بالس55واك))الوجوب ال55ذي ي55ترتب علي55ه المش5قة فه55و منتف5ي، ول55ذا يق5ول: 

بهذا أمر الوجوب، المنتفي أمر الوج55وب؛ لن (ل5ول) ح55رف امتن55اع لوج55ود، ف55امتنع الم5ر لوج55ود المش5قة، والممتن55ع
هو أمر الوجوب، وهذا من أقوى أدلة الجمهور على أن الم55ر المطل55ق للوج55وب؛ لن أم55ر الس55تحباب ث55ابت هن55ا،

ذ>اب@إذا أض55فنا ه55ذا إل55ى ق55وله -ج55ل وعل-:  يب>ه:م9 ع>�� يب>ه:م9 ف;ت9ن>��ة@ أ>و9 ي:ص;�� ر;ه; أ>ن ت:ص;�� ال;ف:ون> ع>�ن9 أ>م�9 ين> ي:خ> ذ>ر; ال<ذ; {ف>ل9ي>ح9
ل شك أن مخالفة المر أمر عظيم، نسأل ال السلمة والعافية، فالس55واك م55أمور ب55ه، وه55و] ) سورة الن55ور63([ أ>ل;يم@}

عب55ادة، ويبق55ى أن55ه يتأك55د ف55ي مواض55ع منه55ا إرادة الوض55وء، إرادة الص55لة، عن55د تغي55ر الف55م، عن55د القي55ام م55ن الن55وم،
Tوالجمهور على أن السواك يكون بالشمال، باليد اليسرى، ويقول شيخ السلم -رحمه ال تعالى- أنه ل يعلم أحدا
من الئمة قال بالتس55وك ب55اليمين م5ع أن ج5ده المج55د يق55ول باس55تحباب التس55وك ب5اليمين، والس55بب أن5ه ينظ55ر إلي5ه م5ن
ذا قلنا: أنه إزالة قذر ووسخ فبالشمال، وعامة أهل العلم عل55ى gجهتين أنه عبادة وامتثال أمر، فالحق به اليمين، وا
أن التس55وك يك55ون بالش55مال، والم55راد بالس55واك اس55تعمال الع55ود اللي55ن ال55ذي ل يج55رح اللث55ة لزال55ة م55ا عل55ق بالس55نان

واللسان من أوساخ. 
((إذا توض55أ أح55دكمواستنشاق الماء، الستنشاق وج55اء الم55ر ب5ه، فه55و واج55ب ف55ي الوض55وء، م5ن واجب55ات الوض55وء، 

 جاء المر بالستنشاق والستنثار، والستنش55اق إدخ55ال الم55ال إل55ى الن55ف ب55النفس،فليجعل في منخريه من الماء))
والستنثار إخراج الماء أيضاT من النف بالنفس، والمقصود به تنظيف ما ي55دخل، وه55و مظن55ة لن ت55دخله الوس55اخ
والغب55ار وم55ا أش55به، وه55ذا م55ن كم55ال ه55ذه الش55رعية ال55تي ج55اءت بالنظاف55ة، ومباع55دة الوس55اخ والق55ذار، وه55ذا لئق
بالستنجاء، ف55ي غس5ال يغس5ل ملب5س أمريك55ي ج5اء وأعل5ن إس5لمه م5ن غي55ر دع5وة، م55ا دع5ي إل5ى الس5لم، فس5ئل
ذا غسل ملبس غي5ر المس55لمين وج55د gعن السبب قال: أنه غسال إذا غسل ملبس المسلمين وجد الروائح طيبة، وا
الروائح الكريهة، والفرق هو الستنجاء، وهذا سيأتي، لكن ديننا دين النظافة، دين الفطرة، دين اللف55ة والمحب55ة، ول
يمكن أن تجتمع اللفة مع المحبة مع الوساخ ومزاولة القاذورات، الشخص القذر الوسخ الذي تنبعث منه ال55روائح
الكريهة ل يمكن أن يؤلف وهذا من أسباب اللفة، الستنشاق واج55ب، م5ن واجب55ات الوض55وء، وأوجب55ه بعض55هم لك55ل
قائ̂م من النوم؛ لن الشيطان يبيت على خيشومه؛ لكن هو متأكد في حق المتوضئ، وهو داخل ف55ي ف55رض ال55وجه

}مع المضمضة؛ لنه لم ينص عليه في آية الوضوء، آي55ة الم55ائدة،  وه>ك:م9 ل:وا9 و:ج:�� س;�� لة; فاغ9 ت:م9 إ;ل>ى الص< )6([ {إ;ذ>ا ق:م9
ول55ذا ل55م ي55وجبه جم55ع م55ن أه55ل العل55م، توض55أ كم55ا أم55رك ال، ال -ج55ل وعل-، م55ا أم55رك ف55ي كت55ابه أن] س55ورة الم55ائدة

((ف5555إذا توض5555أتتستنش5555ق، ول تتمض5555مض، ه5555ذه حج5555ة م5555ن ل ي5555رى الوج5555وب، لك5555ن ج5555اء الم5555ر بالستنش5555اق، 
 أيضاT جاء المر بالمضمضة؛ لكن ما جاء في الستنشاق أقوى مما جاء في المضمضة، وعلى ك55لفمضمض))

ن ك5ان م5ن يق55ول ب55القول الخ55ر gحال المضمضة والستنشاق داخلن في الوجه، لنهما من أجزائه وفي ح5دوده، وا
يت55أول الي55ة عل55ى أن الم55راد ب55الوجه م55ا تحص55ل ب55ه المواجه55ة، والمواجه55ة ل تحص55ل ب55الفم والن55ف، عل55ى ك55ل ح55ال

المسألة خلفية والنصوص من السنة المبينة لما أجمل في القرآن تدل على وجوب المضمضة والستنشاق. 
قص الظافر إذا طالت، لنها يجتمع تحتها أوساخ ومنظرها أيضاT كريه ومؤذي، وهي أيض55اT مؤذي55ة إذا م55رت م5ن
ن اق55ترن ب55ذلك تقلي55د للكف55ار أو الفس55اق ازداد gأدن55ى جه55ة م55ن جه55ات الب55دن تج55رح، فل يج55وز أن تط55ال الظ55افر، وا



المر، وقد حد المر -عليه الصلة والسلم- حداT لهذه الزوائد في أخذها بالربعين، أربعين يوماT، ق55ص الظ55افر
وغس55ل ال55براجم ال55تي ه55ي المغاف55ل ف55ي الب55دن؛ وال55تي ل يص55ل إليه55ا الم55اء، ف55إذا ل55م يص55ل إليه55ا الم55اء تراكم55ت فيه55ا

الوساخ. 
ونتف البط، وهو أيضاT إذا ط55ال ش5عره م5ع م55ا يخ55رج من55ه م5ن ع55رق ولك55ونه مكت55وم إذا اجتم55ع ه55ذا الع55رق م55ع ه55ذا
الشعر زادت الرائحة الكريهة، فأمرنا بنتف البط؛ لن هذا م5ن الس55نة، م5ن الفط55رة، وه55و أيض55اT داخ55ل فيم55ا ح55د في5ه
بالربعين، نتف ال55ذي ه55و قل55ع الش55عر؛ لك5ن ل55و اس55تعمل الس55تحداد في5ه أو أزال5ه ب55أي وس55يل̂ة بن55ورة أو ش55بهها كف5ى،
ن كان النت55ف أول55ى؛ لن النت55ف يزي55ل الش55عر م5ن أص55وله، فالوس55اخ ف55ي أص55ول الش55عر تنته55ي gالمقصود الزالة، وا

معه، بينما الحلق قد ل يفي بجميع الغرض، نعم يخفف. 
وحلق العانة، حلق العانة: وهي ما ينبت حول القبل والدبر لمن بلغ سن التكلي55ف، ه55ذا يحل55ق لن5ه كغي55ره م5ن ه55ذه
الزوائد التي هي مؤذية بنفسها ومجتمع للوساخ والقاذورات، وديننا دين النظاف55ة، ول55ذا اش55ترط ف55ي الطه55ارة لعظ55م
أركان السلم بعد الشهادتين، ويقال ف55ي ه55ذا مث55ل م55ا قي55ل ف55ي نت55ف الب55ط، يعن55ي ل55و نتف5ت العان5ة دون حل55ق أج55زأ

ذلك؛ لن المقصود الزالة. 
وانتقاص الماء، انتقاص الماء: وهذا يعني الستنجاء، فسره الراوي بالستنجاء، انتقاص الماء، ولول تفسير ال55راوي
لص555عب معن555اه، إي555ش انتق555اص الم555اء؟ إل إذا ك555ان هن555اك م555ا ي555دل ف555ي لغ555ة الع555رب عل555ى أن ه555ذا اس555تعمال مح555دد
ل النتق555اص والنق555ص والخ555ذ م555ن الم555اء يك555ون للس555تنجاء ولغي555ره، لكن555ه فس555ره ال555راوي وأراحن555ا م555ن gللس555تنجاء، وا
الض55طراب، وال555راوي أدرى بم55ا رواه، أع55رف بم55ا رواه، يعن555ي الس55تنجاء، والس555تنجاء الس55ين والت555اء لطل55ب النج555و
ال55ذي ه55و نف55س الخ55ارج، والم55راد قطع55ه، والس55تنجاء يف55رق أه55ل العل55م بين55ه وبي55ن الس55تجمار ب55أن الس55تنجاء يك55ون
بالماء، والستجمار يكون بالحجار، الجمار التي هي الحجارة، ول شك أن هذا أمر ل بد منه، ول يصح قبله عند
أه55ل العل55م وض55وء ول تيم55م، ل ب55د م55ن إزالت55ه وقطع55ه، قط55ع الث55ر الخ55ارج بالكلي55ة بالم55اء لتع55ود خش55ونة المح55ل ف55ي
الس55تنجاء، وأم55ا الس55تجمار في55زال م55ا يق55در عل55ى إزالت55ه بالع55دد المح55دد، ثلث55ة أحج55ار ف55أكثر، وم55ا زاد عل55ى ذل55ك

بحيث إذا بقي أثر ل يزيله إل الماء فإنه معفو عنه. 
قال الراوي: "ونسيت العاشرة" نسيت الخصلة العاشرة "إل أن تكون المضمضة" والمضمضة إدخال الماء في الفم،
، ف55إذا أدخ55ل الم55اء ف55ي فم55ه وأداره بلس55انه lه، بع55ض كت55ب اللغ55ة تن55ص عل55ى الم55ج 55lدارت55ه ومج gوتحريك55ه باللس55ان، وا
ل م5ا تمض5مض؟ نع5م إذا أدخلن5ا الم5ج ف55ي مس55مى المضمض5ة قلن5ا: م5ا gوش55دقيه ث5م ابتلع5ه، هن5ا يك55ون تمض55مض وا
تمضمض، وبعض كتب اللغة تنص على أن المج من المضمضة، وهنا عل5ة ق5د ل يتفط55ن له5ا بع5ض الن5اس، أن
هذا الوسخ الذي في الفم والمطلوب إزالته ينبغي أن يخرج، وج55اء ف55ي ح55دي̂ث في55ه كلم الح55ث عل55ى إخ55راج م55ا بق55ي
ف55ي الف55م، ف55ي الس55نان وم55ا أش55به ذل55ك، يعن55ي م55ا ابتلعت55ه فكل55ه، وم55ا ع55داه فل، لن55ه إذا بق55ي ف55ي الف55م ودخ55ل علي55ه
اله55واء، وتأكس55د عل55ى م55ا يقول55ون، يحلل55ون، يتل55وث، ل ش55ك أن ه55ذا م55ن كم55ال العناي55ة الش55رعية، فالم55ج م55ن أص55ل
المضمضة، فإذا تمضمض فليم55جl الم5اء، ومنه55م م5ن يق5ول: أن المضمض55ة ه5ي إدارة الم5اء فق5ط، والم55ج لي5س مم55ا

يسمى المضمضة، وعلى هذا لو ابتلعه يقال: أنه تمضمض.



الحديث الث�اني والعش�رون: ع�ن أب�ي س��عيد الخ��دري -رض�ي ال عن�ه- ق�ال :  ق�ال رس�ول ال -ص�لى ال علي�ه
.[رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي]  ( ( الماء طهور ل ينجسه شيء) )  وسلم- :  

نعم، في حديث أبي سعيد، هذا الحديث الذي ي5دل عل55ى أن الص55ل ف55ي الم5اء م5ن أي مص55د̂ر ك5ان س55واء نب55ع م5ن
الرض، أو ن55زل م55ن الس55ماء ف55إنه عل55ى الص55ل، الص55ل في55ه أن55ه طه55ور، ل ينجس55ه ش55يء، وج55اء الس55تثناء م55ن

 لك5ن ه5ذه((إل م55ا غل5ب عل55ى ل5ونه أو طعم5ه أو ريح55ه لنجاس55ة تح55دث في5ه))حديث أبي سعيد وحديث أبي أمامة: 
الزيادة ضعيفة باتف5اق الحف5اظ؛ لك5ن أه5ل العل5م أجمع55وا عل55ى أن الم5اء المتغي55ر بالنجاس55ة أن5ه نج5س، يبق5ى الح5ديث
ل فالزي55ادة ض55عيفة، والجم55اع عن5د أه5ل العل55م ل ب55د أن gعلى عمومه، إل ما استثني، ودليل الس55تثناء الجم55اع، وا
يكون له مستند، ولو لم نقف على هذا المستند، ومنهم من يقوي ه55ذه الزي55ادة المتف55ق عل55ى ض55عفها بالجم55اع، كم55ا

يقوي الترمذي الخبار والحاديث بالعمل، بعمل أهل العلم، وعليه العمل عند أهل العلم. 
على كل حال المسألة متفق عليها بين أهل العلم، لم يخالف أحد في أن الماء إذا تغي55ر بنجاس55ة أن55ه نج55س، س55واء
كان التغير في اللون أو الطعم أو الريح؛ لن المستعمل لهذا الم55اء المتغي55ر مس55تعمل لنجاس5ة، إن الم5اء طه55ور ل
ينجس55ه ش55يء، وه55ذا الح55ديث عم55ومه يقتض55ي أن الم55اء ل ينج55س إل إذا تغي55ر، ق55لl أو أك55ثر، عم55ومه يقتض55ي أن
الم55اء ل ينج55س إل ب55التغير ق55ل أو أك55ثر، ه55ذا العم55وم وه55و اس55تدلل ب55المنطوق إل أن55ه ب55العموم مع55ارض بمفه55وم

 مفه55ومه أن55ه إذا ل55م يبل55غ القل55تين ف55إنه((إذا بل55غ الم55اء قل55تين ل55م يحم55ل الخب55ث))ح55ديث اب55ن عم55ر، ح55ديث القل55تين: 
يحم555ل الخب555ث، فعن555دنا تع555ارض بي555ن منط555و̂ق ع555ام ومفه555و̂م خ555اص، ف555إذا نظرن555ا إل555ى النص555ين م555ن حي555ث العم555وم
والخصوص ل شك أن الخاص مقدم على العام، وه55ذا أم55ر متف55ق علي5ه؛ لك5ن إذا نظرن55ا إليهم55ا م5ن ب55اب المنط55وق
والمفه55وم، ل ش55ك أن المنط55وق مق55دم عل55ى المفه55وم، ول55ذا اختل55ف أه55ل العل55م ف55ي التفري55ق بي55ن القلي55ل والك55ثير، ه55ل
نفرق بين القليل والكثير بناءT على حديث اب55ن عم55ر ف55ي القل55تين أو ل نف55رق عملT ب55إطلق ح55ديث أب55ي س55عيد؟ لن
في كل حدي̂ث جهة قوة وجهة ضعف، عموم الحديث ضعف، وكونه منطوق قوة، وف55ي ح55ديث القل5تين منط55وقه أو
مفهومه فيه ض55عف، وخصوص55ه في55ه ق55وة، إذا ج5اء عن55دنا تع55ارض ف55ي مث5ل ه55ذا فه55ل نق55دم المنط55وق عل5ى المفه55وم
ونلغ55ي المفه55وم ويك55ون ح55ديث اب55ن عم55ر ل مفه55وم ل55ه لن55ه مع55ارض لمنط55وق ح55ديث أب55ي س55عيد؟ أو نلغ55ي العم55وم
نقصر عموم حديث أبي سعيد على بعض أف55راده لمعارض55ته بالخ55اص م5ن مفه55وم ح55ديث اب5ن عم5ر؟ والمس55ألة م5ن
المض55ايق، ل ب55د م55ن أن ننتب55ه لمث55ل ه55ذا، الن لم55ا يختل55ف الئم55ة أب55و حنيف55ة والش55افعي وأحم55د يفرق55ون بي55ن القلي55ل
ل gوالكثير، مالك ل يفرق، ما عنده مالك، طاهر وطهور واحد، طاهر ونجس، طاهر يشرب، طاهر يتوضأ به، وا
نج55س، والف55ارق عن55ده التغي55ر، الثلث55ة عن55دهم ل، ق55د يك55ون الم55اء ل55م يتغي55ر لكن55ه لقلت55ه لك55ونه أق55ل م55ن القل55تين عن55د
الشافعية والحنابلة أو لكونه أقل من عشرة في عشرة غدير كما يقول محمد بن الحس55ن، أو ح55رك طرف55ه ل55م يتح55رك
الطرف الخر عند الحنفية تفاصيل معروف55ة، لك5ن ه55م ف55ي ع5داد م5ن يف55رق بي5ن الك55ثير والقلي55ل، فالثلث55ة ف55ي جه5ة،
وم55ذهب مال55ك ف55ي جه55ة، الن إذا نظرن55ا إل55ى م55ذهب مال55ك رج55ح ق55وله ب55أي ش55يء؟ بالعم55ل بمنط55وق ح55ديث أب55ي
س55عيد، وه55ذا المنط55وق مق55دم عل55ى المفه55وم، لك55ن أولئك رجح55وا م55ذهبهم بخص55وص ح55ديث اب55ن عم55ر الم55أخوذ م55ن
المفهوم على عموم حديث أبي سعيد، المسألة ل ب5د م5ن فهمه55ا ي5ا إخ5وان، ه5ؤلء أئم5ة كب5ار، يعن5ي النس5ان س5هل
علي55ه ق55ال ش55يخ الس55لم م55ا ف55ي واس55طة، ط55اهر ونج55س، ول يوج55د ف55ي النص55وص م55ا ي55دل عل55ى أن هن55اك واس55طة،



يعني من السهل أن نقول مثل هذا الكلم؛ لكن إذا فهمنا وجهات نظر الئمة، أئمة كبار فحول، وك55ل م55ذهب في55ه
وج55ه ق55وة، فل ب55د م55ن فه55م، ش55يخ الس55لم -رحم55ه ال- تع55الى يرج55ح م55ذهب مال55ك، ويص55حح ح55ديث القل55تين؛ لكن55ه
يعم55ل بمنط55وقه ول يعم55ل بمفه55ومه؛ لن مفه55ومه مع55ارض بمنط55وق ح55ديث أب55ي س55عيد، م55ن جه55̂ة أخ55رى م55ن ق55ال
ص؛ لن التخص55يص يك55ون ب55أدنى ش55يء، التخص55يص م55ا ه55و مث55ل النس55خ 55yب55القول الخ55ر ق55ال: عن55دنا مفه55وم يخص
رفع كلي للحكم، هذا رفع جزئي، والتخصيص يكون بالعقل أحياناT، أحياناT التخصيص يك55ون لمج55رد اس55ترواح لرف55ع
التعارض بين النصوص يقال: هذا عام وهذا خاص، فالئمة الثلث55ة رجح55وا م55ذهبهم ب55أن عم55وم ح55ديث أب55ي س55عيد
مخص555وص بمفه555وم ح555ديث اب555ن عم555ر؛ لك555ن ل555و أتين555ا للنظ555ائر وج555دنا أن أه555ل العل555م يلغ555ون المفه555وم إذا ع555ورض

 Tبمنط55وق، فمثل{ ر<ةC ف>ل>�ن ي>غ9ف;�ر> الل�Lه: ل>ه:��م9 ين> م>�� ب9ع; ت>غ9ف;ر9 ل>ه:��م9 س>�� ت>غ9ف;ر9 ل>ه:��م9 إ;ن ت>س��9 ت>غ9ف;ر9 ل>ه:��م9 أ>و9 ل> ت>س��9 ) س55ورة80([ {اس9
{إ;ن< اللLه> ل> مفهومه أنه لو استغفر واحد وسبعين غفر لهم؟ لكن هذا المفه55وم مع55ارض بق55وله -ج55ل وعل-: ]التوبة

ر>ك> ب;ه;} لو استغفرت ألف مرة، فألغينا المفهوم لنه ع55ورض ب55المنطوق، م55ا قلن55ا: إن] ) سورة النساء48([ ي>غ9ف;ر: أ>ن ي:ش9
ر>ك> ب;��ه;}عم55وم  ر<ةC ف>ل>�ن{مخص55وص بمفه55وم ] ) س55ورة النس55اء48([{إ;ن< اللLه> ل> ي>غ9ف;��ر: أ>ن ي:ش�9 ين> م>�� ب9ع; ت>غ9ف;ر9 ل>ه:��م9 س>�� إ;ن ت>س��9

{ اع>ف>ةC}فألغين55ا المفه55وم، وه55ذه نظيرته55ا تمام55اT ] ) س55ورة التوب55ة80([ي>غ9ف;ر> اللLه: ل>ه:م9 ع>افCا مVض>�� )130([ {ل> ت>أ9ك:ل:وا9 الرAب>ا أ>ض9
يعن55ي ل55و ك55انت نس55بة الرب55ا عش55رة بالم55ائة عش55رين بالم55ائة خمس55ين بالم55ائة، م55ا ص55ارت أض55عاف،] س55ورة آل عم55ران

مفه55وم ه55ذه الي55ة أن الرب55ا إذا ل55م يص55ل إل55ى الض55عاف ف55إنه يك55ون حللT، لك55ن النص55وص كله55ا ال55تي ج55اءت ف55ي
الب55اب ت55دل عل55ى أن الرب55ا قليل55ه وك55ثيره ح55رام، ف55ألغي مفه55وم ه55ذه الي55ة بمنط55وق النص55وص الخ55رى، ول ش55ك أن
المفهوم معت55بر عن55د جمه55ور العلم55اء؛ لك55ن يبق55ى أن5ه إذا ل5م يع55ارض بمنط55و̂ق أق55وى من5ه، ومثلم55ا ذكرن55ا أن النص55ين
بينهم55ا عم55وم وخص55وص، باعتب55ار المنط55وق والمفه55وم بينم55ا أيض55اT وج55ه ق55وة للن55ص الخ55ر م55ن حيثي55̂ة أخ55رى، فم55ا
الراجح من القولين؟ يعني إذا نظرنا إلى النظائر التي ذكرناها رجحنا رأي مالك، وأن المنط55وق أق55وى م5ن المفه55وم،

}رجحنا رأي مال55ك بآي55ة  ت>غ9ف;ر9 ل>ه:م9 ت>غ9ف;ر9 ل>ه:م9 أ>و9 ل> ت>س9 اع>ف>ةC}وآي55ة ] ) س55ورة التوب55ة80([ {اس9 ع>افCا مVض>�� ) س55ورة130([ {أ>ض9
كله55ا نظي55رة م55ع الم55ام مال55ك، أيض55اT الق55ول ب55التفريق بي55ن القلي55ل والك55ثير، أولT: ح55ديث القل55تين الكلم في55ه] آل عم55ران

كثير جداT؛ من حيث الثب55وت، ح55تى حك55م علي5ه أه5ل العل55م بالض55طراب ف55ي س55نده ومتن5ه؛ لك5ن عل5ى الق55ول بص5حته
وهو مصحح عند جمع من أه5ل العل5م، ومنه55م ش5يخ الس55لم اب5ن تيمي5ة يص5ححه، اب5ن حج55ر يص5ححه، لك5ن ش5يخ
الس55لم يص55ححه ويعم55ل بمنط55وقه دون مفه55ومه؛ لن المفه55وم مع55ارض، طي55ب الق55ول ب55التفريق ال55ذي ي55راه الئم55ة
الثلثة ل55زم علي5ه م5ن الح5رج والض55يق ف5ي ك55ثي̂ر م5ن المس55ائل بحي5ث ص55ار بع5ض المس55ائل ل يمك5ن تص55ورها يعن5ي
في باب المياه مثلT مسائل معقدة جداT، يعني أهل العلم أصحاب النظ55رة الواس55عة يقول55ون: أن الش55رع ل ي55أتي بمث55ل
ه55ذه المس55ائل، فيه55ا ش55يء م55ن التعقي55د، طي55ب ل55و جئن55ا بمث55ال، ه55ذا المث55ال ذك55ره الن55ووي ف55ي المجم55وع، يق55ول: ه55ذا
ل قلي55ل؟ ك55ثير، وق55ع في55ه نجاس5ة، وم55ا غي55رت ش55يء م5ن gبرميل يسع قلتين، ومملوء يعني على اص55طلحهم ك55ثير وا
لونه وطعمه ول ريحه، جئنا بدلو وغرفنا منه بحيث ينقص عن القلتين، وش يق55ول ل55ك الن55ووي والش55افعية؟ يقول55ون:
ل نج55س؟ ط55اهر لن55ه أك55ثر م55ن قل55تين، قل55تين ف55أكثر، لك55ن ال55ذي يتس55اقط من55ه، gأن ال55ذي ف55ي ج55وف ال55دلو ط55اهر وا
الذي صار فيه بعد أن نقص عن القلتين، يقول أهل العلم: هل يأتي الشرع بمث55ل ه5ذا؟ ت55أتي ب55دلو تغ55رف م5ن م55اء
طاهر عندك فيكون ما في جوفه طاهر، وم55ا يتس55اقط من5ه م5ن ب55رى نج5س؟ ول55ذا الغزال55ي ف55ي الحي55اء تمن55ى أن ل55و



ك55ان م55ذهب الش55افعي مث55ل م55ذهب الم55ام مال55ك، عل55ى ش55ان يتخلص55ون م55ن ه55ذه القض55ايا، وه55ذه المس55ائل المش55كلة،
وم55ا ال55ذي دع55ا الغزال55ي وه55و بالنس55بة للش55افعية إم55ام م55ن أئمته55م، م55ا ال55ذي دع55اه أن يتمن55ى؟ ال55تزامه بتقلي55د الم55ذهب،
ل ش5يخ الس55لم -رحم5ه ال تع5الى- ق5ال: م55ا علين5ا م5ن الم5ذهب، رج5ح م55ا يرجح5ه ال5دليل م5ن وجه55ة نظ5ره، وم5ا gوا
يعتقده، وما يدين ال به ول عليه، فل شك أنه نشأ عن التفري55ق بي55ن الط55اهر والطه55ور، مس55ائل يعن55ي ل يس55توعبها
ك55ثير م55ن طلب العل55م، ول ي55أتي ش55رع س55مته اليس55ر والس55هولة وع55دم الش55دة والوض55وح ل ي55أتي بمث55ل ه55ذه الص55ورة،
وعل55ى ك55ل ح55ال يبق55ى م55ذاهب الئم55ة محترم55ة، والئم55ة مح55ل تق55دير، ويع55ترف له55م بالفض55ل، وأم55ا بالنس55بة للترجي55ح
فالنسان يرجح ما يدين ال به -جل وعل-، فأنت وقعت هذه النجاسة ل ترى لها أثر إن الماء طه55ور ل ينجس55ه

 يع555رف بح555ديث؟ بئر بض555اعة، وبئر بض555اعة ج555اء فيه555ا أنه555ا بئر يلق555ى فيه555ا((إن الم555اء طه555ور))ش555يء، ح555ديث: 
النتن، ولحوم الكلب، الحيض، نجاسات، لكنها لم تتغير، فإذا وقعت نجاس55ة يس55يرة بمث5ل ه55ذا الم55اء ول أث55رت في5ه
إن الم55اء طه55ور ل ينجس55ه ش55يء، ولم55اذا نض55يق عل55ى أنفس55نا؟ نع55م إذا ش55ككت أو ت55ورعت ه55ذا ش55يء ث55اني؛ لك55ن
يبق55ى أن55ك م55ا تمن55ع الن55اس وتض55يق عليه55م؛ لن الحتي55اط ف55ي مث55ل ه55ذا ل يمك55ن، م55ا يمك55ن الحتي55اط، ش55خص م55ا
عنده إل هذا الماء الذي ف55ي البرمي55ل، ووق55ع في5ه نجاس5ة، كي55ف تحت55اط؟ واف55ترض المس5ألة ف55ي ش5خص م5ا عن5ده إل
هو، إما أن يتوضأ ف55ي ه55ذا الم55اء ال55ذي ه55و ط55اهر عن5د مال5ك، أو يع55دل إل55ى ال55تيمم، وعن55ده واج55د م5ن الم55اء، الن
من كون الشخص عنده هذا الماء المشكوك فيه، والمختلف فيه، وعنده ماء ثاني يمك55ن أن يتوض55أ ب55ه، ه55ذا يت55ورع
ل بأس؛ لكن إذا كانت المسألة بين أن يعدل إلى التيمم وواج55ب للم5اء هن5ا ل ب5د م5ن حس55م الموض55وع، ول ي55رد ف55ي
مث55ل ه55ذا احتي55اط ول ورع، ال55ورع والحتي55اط فيم55ا إذا وج55د غي55ره، الم55اء طه55ور ل ينجس55ه ش55يء، ه55ذا الص55ل ف55ي
الماء، ف55إذا ك5ان عن55دك م5اء ه5ذا وص5فه، ب55اقي عل5ى خلقت5ه، غي55ر متغي55ر، وش55ككت في5ه ه5ل وق55ع في5ه نجاس5ة أو ل55م

تقع؟ فتبني على الصل، أن الصل فيه الطهارة، إن الماء طهور ل ينجسه شيء.
الحديث الثالث والعشرون: عن أبي قتادة -رضي ال عنه- قال :  قال رسول ال -صلى ال علي��ه وس��لم- ف��ي

.[رواه مالك وأحمد وأهل السنن الربع] ( ( إنها ليست بنجس، إنها من الطوLافين عليكم والطLوLافات) ) الهرة :  
يقول المؤلف -رحمه ال تع5الى-: ع5ن أب5ي قت5ادة وه55و الح55ارث ب5ن ربع55ي -رض55ي ال عن5ه- ق5ال: ق55ال رس55ول ال

((إنها من الطوافين عليك55م والطواف55ات)) والعلة في ذلك: ((إنما ليست بنجس))-صلى ال عليه وسلم- في الهرة: 
يعن55ي العل55ة المنصوص55ة، اله55رة ليس55ت بنجس55ة، ه55ذا الحك55م الش55رعي، والعل55ة ف55ي ذل55ك كونه55ا م55ن الط55وافين عليك55م
والطوافات، فهذه الطوافة من هذه الهرة ل ش55ك أن الطواف55ة تقتض55ي مش55قة التح55رز، وك55انت ال55بيوت تع55ج بمث55ل ه55ذه
الحيوان55ات، ل يس55تطيع أح55د أن يتح55رز منه55ا، الن خف55ت ف55ي ال55بيوت لحك55ام الب55واب، الب55واب محكم55ة؛ لك55ن م55ع
ذلك تبقى من الطوافين، والعلة منصوصة، نقول: العل55ة المنصوص55ة، والعل55ل المنصوص55ة ت55دور م55ع الحك55ام، ف55إذا
وجدت هذه الطوافة من أي حيوا̂ن كان بحيث يشق التح55رز من5ه ف55إنه يأخ55ذ نف5س الحك5م بالقي5اس، منه55م م5ن يق5ول:
يأخذ الحكم بعموم العلة، ومنهم من يقول: بالقياس والعلة تجمع بينهما، الرابط العلة، أهل العلم نظ55روا إل55ى الن55ص
باعتبار أن الطوافة من لزمها المشقة، فإذا كان من يخالط الناس ويطوف عليهم بحيث يش55ق عليه55م التح55رز من55ه
تس55ليةT ل55ه، ول55ذا ق55الوا: "وس55ؤر اله55رة وم55ا دونه55ا ف55ي الخلق55ة ط55اهر" كي55ف نظ55روا إل55ى الخلق55ة؟ يعن55ي ل55و ج55اءت ف55أرة
ل نجس؟ طاهر ليش؟ لنها دون الهرة، ويشق التحرز منها، لماذا ل55م ينظ55روا إل55ى gوشربت من ماء نقول: طاهر وا



ما هو أعظم من الهرة من الطوافين؟ لن ما هو أعظم من الهرة ل يشق التحرز منه، يعني اله55ر لص55غر حجم55ه،
وم55ا دون55ه ف55ي الخلق55ة م55ن ب55اب أول55ى، يمك55ن يغ55الب الن55اس وي55دخل م55ن حي55ث ل يش55عرون؛ لك55ن حي55وان ك55بير س55هل
ترده عن دخول البيت، أو عن دخول مكان الطعام سهل التحرز منه، فنظروا إل55ى أن المش55قة ف55ي ص55غار الحج55م،
وحددوا الحجم ب55الهرة ال55تي ج5اءت فيه55ا الن5ص، وق55الوا: إن م5ا ف55وق اله5رة ل يش55ق التح55رز من5ه، يعن55ي ل5و ك5ان عن5د
إنس55ان كل55ب، كل55ب وه55و ف55وق اله55رة ب55الحجم، ف55ي بي55ت مراب55ط ل55ه؛ لك55ن مث55ل ه55ذا الكل55ب ل يش55ق التح55رز من55ه لك55بر
حجمه، البواب ترده، ت55رده الب55واب، أم55ا اله55ر لص55غر حجم55ه، وك55انت الب55واب لي55س فيه55ا م5ن الحك55ام مث5ل أبوابن55ا
الن، س55هل يعن55ي ت55دخل ي55دك وتفت55ح ل55و م55ا عن55دك مفت55اح ف55ي الب55واب الول55ى، وس55هل أن55ه ي55دخل علي55ك الب55اب ول
يتأثر؛ لن فيها فجوات بحيث تدخل فيها ومعها، والمور مبنيات على اليس55ر والس55هولة ف55ي أم55ور المس55لمين؛ لك5ن
الن شغل غلق والب55واب بحي5ث يحج5ب اله55واء م5ا ي55دخل، اله55واء م55ا ي5دخل، وك5ل ش5يء ل5ه ض55ريبة، إن قف5ل عل5ى
إص55بع قط55ع الص55بع، إن أنقف55ل عل55ى ب55زر ال55بزر خط55ر علي55ه، ك55ل ش55يء ل55ه ض55ريبة، ص55حيح أنه55ا نافع55ة ومفي55دة
وتمنع الهواء وتمنع الغبار؛ لكن لها ض5رائب، نع55ود إل55ى الب55واب ف55ي الماض55ي ي5دخل اله5ر م5ن تح5ت، ي5دخل اله5ر
من عند الكوة سهل، لكن لو جاء أكبر من الهر ما يقدر ي5دخل، فه55م نظ55روا إل5ى الحج5م م5ن ه5ذه الحيثي5ة؛ لن م5ا
ل حم55ار س55هل أن يغل55ق عن55ه ب55اب gك55ان أك55بر م55ن اله55ر يمك55ن التح55رز من55ه، يعن55ي ل55و عن55دهم ف55ي الفن55اء كل55ب وا
الص55الة، بينم55ا اله55رة لخفته55ا وص55غر حجمه55ا وق55ل أس55هل منه55ا بالنس55بة للف55أر، فالمش55قة قاع55دة عن55د أه55ل العل55م أنه55ا
تجلب التيسير، ما دام يشق التحرز من هذه المور خفف فيها، وحك55م بطهارته55ا، ول55و حك55م بنجاس55ة اله55رة لحص55ل
من المشقة والعنت الشديد ما ل يتصور، هناك أيضاT من الحشرات ما هو طاهر، وهو ما النفس ل55ه س55ائلة، يعن55ي
ما فيه دم، الذي ما فيه دم عند أهل العلم ط55اهر حي55اT وميت55اT، ال55ذباب مثلT ط55اهر وش ال55دليل؟ إذا وق55ع ال55ذباب ف55ي
طعام أحدكم أو في شراب أحدكم فليغمسه، إذا كان الطعام حار بيموت، فدليل على طهارة ما له نفس سائلة عن55د
أه55ل العل55م؛ لن الس55بب المنج55س بع55د الم55وت ه55و احتق55ان ال55دم، وه55ذه ل دم فيه55ا، وأيض55اT ل55و حك55م بنجاس55تها لوج55د
العن55ت والمش55قة الموج55ودة ف55ي تنجي55س اله55رة ل55و قي55ل ب55ه، ج55اء الم55ر بغس55ل م55ا ولغ55ت في55ه اله55رة م55رة واح55دة؛ لكن55ه
ل فه55ي ط55اهرة، أم55ا الكلب فق55د ج55اء الم55ر بغس55ل م55ا ول55غ في55ه gمحم55ول عل55ى الس55تحباب عن55د م55ن يق55ول بثب55وته، وا

الكلب سبعاT إحداها أو أولهن أو إحداهن أو أخراهن، أو عفروه الثامنة بالتراب.
الحديث الرابع والعشرون: ع�ن أب��ي هري�رة -رض��ي ال عن��ه- ق��ال :  ق��ال رس��ول ال -ص��لى ال علي��ه وس��لم- : 

[رواه ( (الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنب��ت الكب��ائر ) )
.مسلم]

 الصلوات الخمس التي تتكرر في كل يوم وليلة، والجمعة التي تتكرر((الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة))
((العم5رة وج55اء أيض55اT: ((مكف5رات لم55ا بينهم55ا)) الذي يتكرر في كل سنة ((ورمضان إلى رمضان))في كل أسبوع، 

 فالكب55ائر ل ب55د له55ا م5ن التوب55ة،((ما لم تغش ك55بيرة)) وفي لف̂ظ: إلى العمرة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر))
أما الصغائر فتكفرها الصلوات الخمس، تكفره55ا ص55لة الجمع55ة إل55ى الجمع5ة، يكفره55ا ص55يام رمض55ان إل55ى رمض55ان،

}مجرد اجتناب الكبائر كفيل بتكفير الصغائر،  ن9ه: ن:ك>فAر9 ع>نك:م9 س>يAئ>ات;ك:م9 ن> ع> ت>ن;ب:وا9 ك>ب>آئ;ر> م>ا ت:ن9ه>و9 ) س555ورة31([ {إ;ن ت>ج9
ل ل55و ك55انت ه5ذه الم55ور ل تكف55ر الص55غائر، والنس55ان] النساء gيعني الصغائر، وهذا من فض55ل ال -ج55ل وعل-، وا



ي55زاول م55ن ال55ذنوب والمعاص55ي م55ن الص55غائر الش55يء ال55ذي ل يخط55ر ل55ه عل55ى ب55ال، ول يلق55ي ل55ه ب55ال يتس55اهل في55ه
((وأتب55عويتسامح؛ لكن هذه المور من فضل ال -جل وعل- أنه جعل هذه الحسنات والعم55ال الص55الحة تكفره55ا 

} هذه حسنات مكفرة، وأتبع السيئة الحسنة تمحه555ا، السيئة الحسنة تمحها)) ب9ن> الس<��يAئ>ات; س>ن>ات; ي:ذ9ه; )114([ {إ;ن< ال9ح>
وقص55ة م55ن ج55اء بع55د أن أل55م بش55ي̂ء م5ن الص55غائر، وص55لى م55ع الن55بي -علي5ه الص5لة والس55لم- وق55ال ل5ه] س55ورة ه55ود

} ق55ال: نع55م، ق55ال: ((ص55ليت معن55ا؟))النبي -ص55لى ال علي55ه وس55لم-:  ب9ن> الس<يAئ>ات; ه; س>ن>ات; ي:ذ9 ) س55ورة114([ {إ;ن< ال9ح>
ول يعني ه5ذا أن النس5ان يسترس55ل ف5ي الص55غائر، ويق55ول: أن55ا بص55لي وت5روح، ل ي55ا أخ55ي أن5ت إذا نظ55رت إل5ى] هود

ق55در م55ن عص55يت م55ا أق55دمت عل55ى معص55ية، ول ش55ك أن الس55تخفاف بالمحرم55ات ول55و ك55انت ص55غائر ق55د يجعله55ا
عظائم؛ لنك ل بد أن تنظر إلى من عصيت، فليحذر المسلم من هذه المعاص55ي، يبق55ى النظ55ر ف55ي ه5ذه العب55ادات
المكفرة، هل الصلة المكفرة لهذه الذنوب والجمعة المكفرة والصيام المكفر أي ص55لة؟ وأي ص55يام؟ يعن55ي ه55ل ه55ي
الص5لة المس5قطة للطل5ب؟ ه5ل ه5ي الص5لة ال55تي ليس5ت للمص55لي إل عش5رها ه5ذه تكف5ر ش5يء؟ نأخ55ذ الن5ص يعن55ي
بعمومه وننظر إلى خفايا المور، نغفل عن خفايا المور، شيخ الس55لم -رحم55ه ال- تع55الى يق55ول: "ه5ذه الص5لة
ال55تي ل55م ينص55رف ص55احبها م55ن الج55ر بش55يء أو بالعش55ر مثلT ه55ذه أن كف55رت نفس55ها برك55ة" فلننتب55ه لمث55ل ه55ذا، ل

{إ;ن<نقول: الحمد ل صلينا وانتهينا، وبعض الناس يسترسل في الجرائم والمنكرات في الفواحش والموبقات ويق55ول: 
{ ب9ن> الس<��يAئ>ات; ن>ات; ي:��ذ9ه; س>�� ن>ي555ا أخ555ي وم555ا ي555دريك أن حس555ناتك مقبول555ة؟ ] ) س555ورة ه555ود114([ ال9ح> ا ي>ت>ق>ب<��ل: الل��Lه: م;�� {إ;ن<م>��

{ ول شك أن هذا من تل55بيس الش55يطان، ل ش55ك أن الس55تدلل ب5النص ه55و الص55ل؛ لك55ن] ) سورة المائدة27([ ال9م:ت<ق;ين>
يبقى أن النصوص لها ما يحتف بها، وتؤخذ النصوص مجتمعة ل نأخذ بن55̂ص يرض55ينا ون55ترك ن55ص يحك55م علين55ا،

}ل ب555د أن ينظ555ر إل555ى الم555ور بش555مول، ال555ذي ق555ال:  ب9ن> الس<��يAئ>ات; ن>ات; ي:��ذ9ه; س>�� ال -ج555ل] ) س555ورة ه555ود114([ {إ;ن< ال9ح>
وعل-، والسيئات ل تقضي عل5ى الحس55نات إل عن5د الحباطي55ة م5ن الخ55وارج والمعتزل55ة، وه55ذا م5ن فض55ل ال -ج5ل
وعل- يعن5555ي الحس5555نة عل5555ى م5555ا س5555يأتي بعش5555ر أمثاله5555ا مض5555اعفات وأض5555عاف ك5555ثيرة، وتبق5555ى أن الس5555يئة س5555يئة ل
تض55اعف؛ لك55ن يبق55ى أن يك55ون النس55ان خائف55اT وجلT ف55إذا ك55ان ح55ال الص55حابة أنه55م ي55أتون بالحس55نات وبالطاع55ات،

ل>��ة@}وم55ع ذل55ك يخ55افون م55ن ع55دم القب55ول  ج; ق:ل:��وب:ه:م9 و> ا آت>��وا و< ت:��ون> م>�� ين> ي:ؤ9 خائف55ة، تق55ول] ) س55ورة المؤمن555ون60([ {و>ال<��ذ;
((ل ي55ا ابن55ة الص55ديق ه55م ال5ذين يص55لون ويص55ومون ويحج55ونعائشة: "أهم الذين يزنون ويشربون ويسرقون؟" قال: 

 فعل555ى النس555ان أن يخ555اف ف555ي مث55ل ه55ذه الم555ور، ول يق555دم عل555ىلكنه555م وجل555ون يخ555افون أن ت555رد عليه555م أعم555الهم))
السيئات باعتبار أن الصلوات تكفر والجمعة تكف55ر، أولT: الس55تخفاف بالمعاص55ي ش5أنه عظي5م، والم55ر الث55اني: أن5ه
ل بد من اجتناب الكبائر لتكفر الصغائر، بقي أن الح55ديث في55ه إش55ارة إل55ى أن ال55ذنوب متفاوت55ة ب55دءT مم55ا يخ55رج م5ن
المل55ة إل55ى المحق55رات، فه55ي متفاوت55ة، والح55ديث ي55دل عل55ى أن هن55اك كب55ائر وهن555اك ص55غائر، والكب555ائر متفاوت55ة م55ن
الموبق55ات ومنه55ا م55ا دون ذل55ك، والص55غائر أيض55اT متفاوت55ة، وأه55ل العل55م يختلف55ون اختلف ك55بير ف55ي الح55د والض55ابط
ال55ذي يض55بط الص55غيرة م55ن الك55بيرة، فمنه55م م55ن ي55رى أن الك55بيرة: م55ا رت55ب علي55ه ح55د ال55دنيا، أو وعي55د ف55ي الخ55رة، أو
غض5ب أو لع5ن أو تع55ود علي5ه بن55ار، أو قي55ل في55ه: "لي55س من55ا" أو ل ي55دخل الجن5ة، أو ل55م ي55ر رائح55ة الجن5ة، ه55ذه ف55ي
حيز قسم الكبائر، وما دون ذلك فهي صغيرة، يقول ناظم الكبائر الحجاوي في منظومة الكبائر لما ذكر القيد ه55ذا

قال:



بنفي ليما̂ن أو بلعن مبعدyوزاد حفيد المجيد أو جاء وعيده
 

ل يؤمن أحدكم-، المقصود أن أهل العلم تكلموا في هذا كلماT طويلT، منهم م5ن يف55رق بي55ن الكب55ائر–بنفي ليمان 
والص55غائر يجع55ل الكب55ائر فيم55ا ك55انت تحريم55ه تحري55م غاي55ات ومقاص55د، ويجع55ل الص55غائر م55ا ك55ان تحريم55ه م5ن ب55اب
تحريم الوسائل، ويبقى أن ه5ذا لي5س بض55ابط؛ لن م55ا يعت55بر وس5يلة عن55د ق55وم ه5و غاي5ة عن55د آخري5ن، ويختلف55ون ف55ي

((أش5د الن5اس ع55ذاباTتحديد الوسيلة والغاية، وجاءت نصوص قوي55ة ج5داT ف55ي بع5ض الوس55ائل، فمثلT التص55وير ج5اء: 
 ه555ل نس555تطيع أن نق555ول: التص555وير ص555غيرة؟ ل يمك555ن، وم555ع ذلك555م يق555رر أه555ل العل555م أني555وم القيام555ة المص555ورون))

التص55وير يعن55ي م55ا ه55و ل55ذاته، لم55ا في55ه م55ن مض55اهاة خل55ق ال، وخش55ية أن تعب55د؛ لنه55ا ه55ي الس55بب الول لنتش55ار
الشرك، ويبقى أنها محرمة لذاتها، كما دل على ذلك النص.

الحديث الخامس والعشرون: عن مالك بن الحويرث -رض�ي ال عن�ه- ق�ال :  ق�ال رس�ول ال -ص�لى ال علي�ه
ذا حضرت الصلة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم ) )وسلم-:   Jي، واLوا كما رأيتموني أصلV[متفق عليه] ( ( صل.

ح555ديث مال555ك ب555ن الح555ويرث وق555د وف555د إل555ى الن555بي -علي555ه الص555لة والس555لم-، ورأى ص555لة الن555بي -علي555ه الص555لة
والسلم-، وحف55ظ عن5ه ص5فة الص5لة، وج55اء عن5ه ف55ي ص5فة ص5لة الن55بي -علي5ه الص5لة والس55لم- م55ا ل55م ي55رد ع5ن

 ه555ذا المي555زان الش555رعي((ص555لوا كم555ا رأيتم555وني أص555لي))غي555ره، فنق555ل ع555ن الن555بي -علي555ه الص555لة والس555لم- ق555وله: 
للصلة، أن نصلي كما صلى النبي -علي5ه الص5لة والس55لم-؛ لن فعل5ه -علي5ه الص5لة والس55لم- بي5ان لل5واجب،
وبيان الواجب واجب، ويبقى أن ه5ذا البي55ان لك5ونه فع5ل ج5اء ف55ي بعض5ه م55ا ي5دل عل55ى التأك55د، وف55ي بعض5ه م5ا ي55دل
على التوس55ط، وف55ي بعض5ه م55ا ي55دل عل55ى التس55اهل والتس55امح بنص55و̂ص أخ55رى، ول55ذا قس55م أه5ل العل55م أفع55ال الص5لة
ل55ى س5نن، مال55ك ب5ن الح55ويرث رأى الن5بي -علي5ه الص5لة والس55لم- يص55لي، رآه يق5ف، gل55ى واجب55ات، وا gإلى أركان، وا
يكبر، يق5رأ، يك55بر، يرك55ع، يك55بر ويق5ول: س5مع ال لم5ن حم5ده، يرك5ع، يس5جد، ورآه أيض55اT يجل5س بي5ن الركع5ة الول55ى
والثانية والثالثة والرابعة، نقل عنه هذا، فهل هذه الفعال التي رآها مالك بن الح55ويرث عل55ى ح55̂د س55واء؟ ل، ج55اءت
النص55وص الخ555رى المبين55ة له55ذا الفع55ل، فمثلT تك55بيرة الح55رام ه55ل نق55ول: أن تك55بيرة الح55رام مث55ل رف55ع الي55دين ف55ي
الحك55م؟ ل، ه55ل نق55ول: أن الجلس55ة بي55ن الس55جدتين مث55ل الجلس55ة ال55تي يس55ميها بعض55هم جلس55ة الس55تراحة؟ ل، ه55ل
نقول: أن الركوع أو السجود مثل التورك أو الفتراش؟ ل، أفع55ال الص55لة المتفاوت55ة أه5ل العل55م قس55موها إل55ى أقس55ام،
ل فالص55ل أن ه55ذه gلم55ا ورد م55ن النص55وص المقس55مة والموزع55ة والمفرق55ة لفع55اله -علي55ه الص55لة والس55لم-، وا Tتبع55ا
قاعدة أن نصلي كما صلى النبي -عليه الصلة والس55لم-؛ لن فعل5ه بي5ان لم55ا أجم5ل ف55ي الق5رآن، الم55ر بالص5لة
في الق5رآن مجم5ل يحت5اج إل5ى بي5ان، بين5ه الن55بي -علي5ه الص5لة والس55لم- بفعل5ه وبق5وله، لك5ن أفع55اله منه55ا م55ا حم5ل

 لن55ه((صلوا كما رأيتموني أصلي))على الركنية، ومنها ما حمل على الوجوب، ومنها ما حمل على الستحباب، 
هو القدوة وهو السوة، وليس لح̂د أن يجتهد مع ما ثبت عن5ه -علي55ه الص55لة والس55لم-، نع55م للعلم55اء أن يجته55دوا
ف555ي فه555م كلم555ه -علي555ه الص555لة والس555لم-، وف555ي فه555م فعل555ه، أو ف555ي تنزي555ل ق555وله وربط555ه بفعل555ه، له555م أن يجته555دوا
ل ق55د يق55ول ق55ائل: كي55ف يختل55ف الئم5ة ويختل55ف الص55حابة وه55م ي55رون الن55بي -علي5ه gوينظروا، ولذا وج55د الخلف، وا
الصلة والسلم- يصلي في اليوم والليلة خم55س م5رات؟ يص55لي أض55عاف ذل55ك م5ن النواف55ل يش55وفون ش55لون اختلف55وا؟



يختلفون في الفهوم، النبي -عليه الصلة والسلم- ق55د يطي55ل، وق55د يقص55ر، وق55د يس55تعمل بع55ض الس55نن، وق55د ي55ترك
بعض السنن لبيان الجواز، المقصود أن صلته -علي55ه الص55لة والس55لم- بي55ان لم55ا أجم5ل م5ن الوام55ر ف55ي الق5رآن
والسنة، والصل أن هذا البيان واجب لنه جاءت فيه النصوص ما يدل على أن مفردات ه55ذا البي55ان الفعل55ي منه55ا
ما ه5و متأك55د ج5داT بحي5ث يص55ل إل55ى ح55د الركني55ة ال55ذي تبط55ل الص5لة ب5تركه، أو ال55واجب ال55تي تبط55ل الص5لة بعم5د
Tترك55ه ويج55بر بس55جود الس55هو م55ع الس55هو والنس55يان، وم55ا ل يل55زم ب55تركه ش55يء كالس55نن، وأه55ل العل55م فص55لوا ه55ذا تبع55ا

للنصوص الواردة في ذلك. 
ذا حضرت الصلة فليؤذن لكم أح55دكم)) gحض55رت الص5لة، الذان يعرف55ه أه5ل العل55م ب5أنه العلم ب55دخول وق55ت((وا 

الص555لة، فق555وله: إذا حض555رت الص555لة يعن555ي حض555ر وقته555ا، ف555الذان إعلم ل555دخول ال555وقت، فل يص555ح الذان قب555ل
دخ55ول ال55وقت إل ف55ي ص55لة الص55بح، إن بللT ي55ؤذن بلي55ل، طي55ب بع55د طل55وع ال55وقت مثلT ه55ل ي55ؤذن أو م55ا ي55ؤذن؟
ل م555ا يؤذن555ون؟ نع555م يؤذن555ون، بع555د gيعن555ي ن555ام ش555خص أو مجموع555ة ن555اموا، اس555تيقظوا بع555د طل555وع الش555مس يؤذن555ون وا
الوقت، لو النسان حبس في منصرفه من عرفة إلى مزدلفة حتى انتص55ف اللي5ل، يعن55ي م55ا ه55و ق55ال أه5ل العل55م أن
الذان إعلم ل5555دخول ال5555وقت الن ق5555رب خ5555روج ال5555وقت، إذاT الذان يك5555ون أحيان5555اT لل5555وقت، وأحيان5555اT يك5555ون للعلن

((فلي55ؤذن لك5مللصلة، فيما إذا ناموا عن الص5لة كم55ا فع55ل -علي5ه الص5لة والس55لم- لم55ا ن55ام ع5ن ص5لة الص5بح. 
 الذان م555ا يش5555ترط ل555ه م555ن الش5555روط مثلم555ا يش555ترط للمام555ة، الذان يك555ون ص555يت، ثق555ة، أمي555ن، ع555ارفأح555دكم))

((ي55ؤم الق55وم المام55ة له55ا ش55روط، ((ولي55ؤمكم أك55بركم))بالوق55ات؛ لك55ن ل يش55ترط ل55ه أك55ثر م55ن ه55ذا، بينم55ا المام55ة 
ن حمله الكثر على أن المراد ب55ه الفق55ه، الح55ديث: أقرؤهم لكتاب ال)) gي55ؤم الق55وم فالقرأ هو الولى بالمامة، وا))

((Tأق55دمهمأقرأهم لكتاب ال، فإن كانوا ف55ي الق5راءة س55واء ف55أعلمهم بالس5نة، ف5إن ك55انوا ف55ي الس5نة س55واء فأق55دمهم س5لما 
هجرة، أكبرهم س5ناT، المقص55ود أن له5ا أوص55اف، الول55ى به5ا المك55ن ف55ي ه5ذه الوص55اف، في55ؤم الق55وم أقرؤه55م لكت5اب
ال، وأعلمهم به، وأحفظهم له، وأضبطهم لقراءته، والكثر يرون أن المراد بالقرأ هو الفقه، ولو كان غيرها أك55ثر
من القرآن؛ لن المام يعرض له في صلته أم55ور إن ل5م يك5ن أفق5ه ل يس55تطيع أن يتخل5ص م5ن ه5ذه الم55ور ال5تي
ن كان gله، لكن النص نص واضح بأن المقدم القرأ لكتاب ال، وا Tلكتاب ال، مجودا Tعرضت له، ولو كان حافظا
غيره أفقه منه، بدليل أن الفقه ل سيما فقه الصلة جله مأخوذ من الس5نة، والس55نة مرتب55ة ثاني55ة بع55د الق55رأ، كم5ا ف55ي
الن55ص، إذاT المق555دم مطلق555اT ه555و الق555رأ، ث555م العل55م بالس55نة، ولنق55ل: الفق55ه؛ لن فق55ه الص55لة م555أخوذ م55ن الس55نة، ث555م

 وجاء تقديم الكبير في أماكن، ول شك أن الشرع جع55ل((وليؤمكم أكبركم))الكبر، أقدمهم سلم إسلم، وهنا يقول: 
 ول ش55ك أن الك55بر((ك55بر ك55بر))للكبير ميزة، لما أراد أن يتحدث ولي الدم قال له النبي -عليه الص55لة والس55لم-: 

كب55ار الس55ن مق55دم ف55ي ش55ريعة الس55لم؛ لك55ن م55ع التس55اهل، ل نق55ول: ي55ؤم الك55بر م55ع وج55ود م55ن ه55و أق55رأ من55ه، ل،
الترتيب مطلوب، وال أعلم. 

وصلى ال وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


